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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

در روشنای باران در آفتاب پاک

راضیه زرگری
روزنامهنگار

یکی دو هفته پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد از 
خواننده وطنِی آن ور آبی که او را در کنسرتی در آمریکا نشان 
می داد؛ خواننده ای که مثل خیلی هــای دیگر بعد از مدتی 
کار در ایران مجبور به جالی وطن شــد. ماجرای ویدیوی 
کنســرتش هم از این قرار بود که گویا همان روز برگزاری، 
خبر درگذشــت مادرش در ایران را می شنود اما کنسرتش 
را لغو نمی کند. او مغموم و ناراحت وارد صحنه می شود و به 
سبک و سیاق منحصربه فرد خودش این قطعه از شعر نوی 
شفیعی کدکنی را برای مخاطبانش می خواند. » ای کاش؛  ای 
کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک 
روز می توانست همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست« 
تماشــای این ویدیو من را به فکر فرو برد. واقعا  ای کاش آدم 
می توانســت وطنش را با خود بردارد و هر کجا که خواست 
ببرد. وطن فقط خاک نیست. وطن یعنی همه تعلقات آدم؛ 

یعنی پدر و مادر، یعنی خواهر و برادر، کوچه و محله و.... 
بزرگترین افسوس برای کســانی که از کشور مهاجرت 
کرده اند، بدون تردید از دســت دادن عزیزان شــان است؛ 
وقتی که کنارشان نیستند. شاید بتوان این طور گفت آنها به 
ازای رسیدن به یک سری تسهیالت یا ادامه تحصیل یا هر 
دلیل دیگر،  باید بسیاری از تعلقات خود را فراموش کرده و 
از دلخوشی های زیادی دل بکنند؛ خانواده قطعا مهمترین 
وابستگی هر کسی در وطنش اســت و دوستان، آشنایان، 
محله و حال و هــوای شــهر و زادگاه در درجه های بعد که 
هیچ کدام شــان را نمی توان با خود به آلمان، سوئد یا کانادا 
برد. این سال ها تماس های تصویری دلتنگی های خانواده 
را نسبتا جبران می کند اما هیچ اپلیکیشینی نمی تواند لذت 
بغل کردن و بوسیدن فرزند، خواهر یا یک دوست صمیمی را 
برای کسی تداعی کند؛ کاری که نمی توان کرد! باید به همین 

امکانات قانع بود و استفاده کرد. 
مــن در اطرافیانم ایــن موضوع را می بینم کســانی که 
مهاجرت کرده اند، دوســت دارند در جریان ریزترین امور 
خانه و خانواده شــان قــرار بگیرند و  پیش پــا افتاده ترین 
اتفاق های روزمره برای شان جذاب و هیجان انگیز می شود. 
دوستی داشتم که می گفت از وقتی برادرم مهاجرت کرده، 
او را بیشــتر می بینیم؛ چون روزی ده بــار تماس تصویری 
می گیرد و می پرسد چه خبر، چکار می کنید کجا رفتید، کی 
آمدید و.... شاید اقتضای دوری همین است؛ او در حالی  که 
باید به محیط جدید و زندگی با مردم جدید عادت کند، هر 
لحظه حس می کند یک چیزی کــم دارد، یک چیزی را در 
شهر و کشورش جا گذاشته است. حتی با گذشتن سال ها 
به نظر من این حس چندان تغییری نمی کند، مگر این که 
مهاجرت کننده چندان تعلق خاطری به وطنش نداشــته 
باشد و کال یک زندگی بدون گذشــته را از سر گیرد که در 
ایرانی ها این اتفاق خیلی به نــدرت می افتد. مثال رفیق ما 
که  ســال 2004 به کانادا مهاجرت کرده و بعد از ســال ها 
سختی کشیدن و  به قول خودش خون دل خوردن به یک 
ثبات نسبی در زندگی شــخصی و کاری اش رسیده است، 
اخیرا که یکی دو ماه به ایران آمــد تا در کنار مادر و برادرش 
باشد و فامیل ها را ببیند و خستگی از تن بیرون کند، وقتی 
می خواست برگردد واقعا ناراحت بود؛ می گفت این همه  سال 
گذشته و من تازه دارم درک می کنم لذت ها و خوشی های 
وطنی مثل دورهمی هــا، بگو بخندها و گشــت وگذار در 
محله ها و کوچه های دوست داشتنی شهر  در کنار عزیزانم 
با هیچ امکانات و تسهیالتی که زندگی در فرنگ به من داده 
قابل قیاس نیست و بعد از 15  سال رسیدم به این که  از دست 

دادن همه اینها ارزشش را نداشت.
چه خوب گفتند استاد محمدرضا شفیعی کدکنی: » ای 
کاش؛  ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های 
خاک یک روز می توانست همراه خویشتن ببرد هر کجا که 

خواست  در روشنای باران در آفتاب پاک«.

یادداشت

ره
چه

اینها خبرهای دروغ است
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خبر 
روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر وجود طرحی 
برای اعزام ســربازان آمریکایی به  خاورمیانه را 
تکذیب کرد .   ترامپ در پاســخ به پرسش های 
خبرنگاران در مورد مطلب نیویورک تایمز گفت:   
»اینها خبرهای دروغ  است.« ترامپ که دشمنی 
دیرینه با نیویورک تایمز دارد، با متهم کردن این 
روزنامه به نشر دروغ، گفت که »چنین چیزی 
)اعزام  ســرباز( برنامه ریزی نشــده است.« در 
روزهای گذشته این خبر نیویورک تایمز باعث 
شده بود که گمانه زنی ها درباره جنگ در  منطقه 
تقویت شود که به این ترتیب با توجه به تکذیب 

اعزام نیرو، چنین چیزی صحت ندارد.  

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام:  

گزینه قطعی ملت ایران 
مقاومت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از طراحی سامانه ای برای ارزیابی صحت اخبار در فضای مجازی خبر داد 

چه کسی باید حقیقت را بگوید؟
  اميرحسين کالمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه های نوین در گفت و گو با »شهروند« : سامانه ای که آقای وزیر از آن حرف می زنند،  آن چه باید تأمين کند  اعتماد مردم است.
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 محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به مباحثی که درباره کاالبرگ الکترونیک مطرح شده است گفت: 
»ارز 4200 تومانی با همان تصمیم گیری سال گذشته به قوت خودش باقی است و مسائلی که درباره کاالبرگ الکترونیکی 
مطرح اســت یا روش های دیگر، پیشنهاداتی است که سازمان برنامه و بودجه یا ســایر دستگاه ها پیشنهاد کرده اند و در 
کارگروهی بررسی می شود که اگر در آینده الزم شد و کارآمدتر بود از آنها استفاده کنیم.« او در خصوص خبر مبنی بر آغاز 
سهمیه بندی بنزین گفت: »با شرایط پیش آمده، قبل از اینکه دولت تصمیم بگیرد و هماهنگ شود به علت مشکلی که در 
اطالع رسانی پیش آمد و یک اشتباه در خبررسانی انجام شد اما مسئوالن واقعیت را گفتند که هنوز ما تصمیم گیری در این 

زمینه انجام نداده ایم و فعال تصمیم گیری نهایی را در این زمینه به زمانی سپرده ایم که آرامشی ایجاد شود. «

 ارز 4200 تومانی 
 به قوت خودش 
باقی است
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بيشتری نياز دارند. 

ممکن است خيلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.
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نباید بهانه های دشمنان را کامل کنیم
تابش  محمدرضــا 
،نایب رئیس  فراکسیون امید 
موضع  »امیدواریم  گفــت: 
ایران موجب ترغیب اروپا به 
اقدامات عملی شود؛ نه این که 
بخواهد در کنار آمریکا قرار بگیرد و این وضع را تشدید 
کند که به امنیت و صلح منطقه و صلح پایدار جهانی 
لطمه زیادی وارد شود. برجام یک معاهده بین المللی 
بود که ایران و آمریکا و پنج کشــور دیگر در ایجاد این 
توافق مشارکت داشتند. تعدادی قاعده و قوانین هم 
حاکم بر برجام است که قرار شد ما متعهد به اجرای آن 
باشیم و آژانس انرژی اتمی هم به  عنوان َحَکم رصد کند 
که آیا ما به تعهدات خود پایبند بوده ایم یا خیر. االن اگر 
طرف های برجام اســتنکاف کنند و بخواهند ما را به 
نحوی دور بزنند، ما هم مقابله به مثل می کنیم و به این 
دلیل که همه این موارد در توافــق برجام با جزییات 
تصریح شده است، مسلم است که استنکاف ایران از این 

بخش از تعهد در برجام دیده شده است.«

از برگزاری نشست های گفت وگوی 
ملی اطالعی ندارم

یک  ترقی،  حمیدرضا 
عضو حزب موتلفه اسالمی، 
گفت: »مفید است که یک 
نوع گفت وگــو در رابطه با 
جناح های  همه  پایبندی 
سیاسی به منشور رقابت سالم سیاسی میان تمامی 
نیروها مورد بحث قرار بگیرد و خوب اســت همه 
آنهایی که طبــق قانون می تواننــد در انتخابات 
شرکت کنند و صالحیت قانونی دارند، در رابطه با 
رقابت سالم تعامل و تبادل  نظر داشته باشند. بنده 
اطالعی از شــکل گیری این گفت وگوها ندارم اما 
طبیعتا گفت وگو بین کسانی که به اصول انقالب 
هســتند،  معتقــد  و  مومــن  اســالمی 
فصل الخطاب بودن والیت فقیــه را قبول دارند و 
قواره سیاسی نظام را پذیرفته اند، یک امر مناسب و 

مفید مخصوصا در شرایط کنونی کشور است.«

قطعا به ترامپ تلفن زده نمی شود

رئیس  خرازی،  کمال 
شــورای راهبــردی روابط 
خارجی گفت: »اگر آمریکا 
بخواهد به هر نحوی مداخله 
نظامــی کند، ایــران برای 
پاسخگویی محکم کامال آماده است و آمریکایی ها هم 
خودشــان این را به  خوبــی می داننــد. باید برای 
روشن شــدن واقعیات تحقیق شــود. در شــرایط 
خطرناک کنونی این قبیل رویدادها ممکن است از 
سوی طرف سومی برای ایجاد تنش و بی ثباتی انجام 
گیرد. هدف ترامپ این است که فشارهای بیشتری بر 
ایران وارد کند. تلفن کردن به او هیچ فایده ای ندارد؛ 
زیرا با کره شمالی هم به نتیجه ای نرسید. امیدوارم 
اروپایی ها در این دو ماه کاری بکنند تا ایران مجبور 
نباشــد از این جلوتر برود. ما انتظــار داریم اروپا به 

گونه ای عمل کند که توافق هسته ای حفظ شود.«

روز گذشته هيأت وزیران با بررسی مواد دیگری 
از الیحه شفافيت، کار بررسی و تصویب این الیحه 
را به پایان رساند. الیحه شــفافيت در دو سطح 
تکاليف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه  های 
شفافيت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته 
»شــفافيت وظایف، اختيــارات، ماموریت  ها و 
صالحيت  ها«، »شفافيت فرآیند های سازمانی« 
شــامل آیين اقدامات و تصميمات و »شفافيت 

اطالعات سازمانی« تقسيم بندی شده است.
محمود واعظی، رئيس دفتر رئيس جمهوری 
در این خصوص گفــت:  »الیحه بســيار مهم 
شفافيت را تمام کردیم که بيش از 40 ماده دارد 
و موضوع مهمی اســت و مــا آن را هرچه زودتر 
به مجلس ارایه می کنيــم.« محمد نهاوندیان، 
معاون اقتصــادی رئيس جمهوری نيــز در این 
مورد گفت: »برای مقابله ریشه ای با فساد، تامين 
حقوق عمومی مــردم و اطالع یافتن از آن چه به 
حق و تکليف مربوط می شــود، افزایش سرمایه 
اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی 
باید دسترســی مردم را به اطالعــات به صورت 

حداکثری تامين کنيم.«
به گفته نهاوندیان در این خصوص سه محور 

مورد تاکيــد قرار گرفــت، اول آن که مردم حق 
دارند نسبت به آن چه به اداره امور عمومی مربوط 
می شــود، به خصوص بيت المال اطالع داشته 
باشند، دوم این که هر شــهروندی حق دارد به 
مسائل مربوط به خودش و تصميم گيری هایی 
که در مورد آن می شود، دسترسی داشته باشد و 
سوم هم تکليفی است که همه دستگاه ها نسبت 

به حراست اطالعات خصوصی افراد دارند.
همه موسســات حاکميتی در قوای مقننه، 
مجریــه و قضائيه تحت شــمول ایــن الیحه 
هســتند، حتی نهادهای موسسات خصوصی 
که عهده دار وظایف عمومی هســتند هم تحت 
شــمول این قانون قرار گرفتند. همه موسساتی 
که فعاليت اقتصادی می کننــد، باید اطالعات 
و مشــخصات مربوط به فعاليت های اقتصادی، 
امالک و مســتغالت، دارایی ها و درآمد هایشان 
را اطالع رسانی عمومی کنند. شمول و فراگيری 
این الیحه در حوزه سياسی و اجتماعی به اندازه 
حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، در 
حوزه فرهنگــی و اجتماعی هم فصلی برای این 
مهم وجود دارد. بــرای نظارت و راهبری این کار 
یک شورای نظارت بر فعاليت در نظر گرفته شده 

است که جریان امور را هدایت می کند.
معاون اقتصادی رئيس جمهــوری بيان کرد: 
»ما اميدوار هســتيم در این الیحه که حدود 4۵ 
مــاده دارد و با نظرخواهــی از صاحب نظران در 
حوزه های مختلف تهيه و تدوین شده و شکر خدا 
امروز در جلسه هيأت دولت نهایی شد، یک گام 
بلند هم در تامين عدالت و هم در تامين فضای 
رقابتی برداشته شود. همچنين ان شاءاهلل منجر 
به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی 

شود.«
اهداف قانون »شفافيت«:  

الیحه شــفافيت در پنج بخش و هشت فصل 
تدوین شده  است. قانون »شفافيت« با اهداف زیر 

تصویب می شود:  
بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسالمی 
ایران، بهبود شفافيت سازمانی، اداری و اطالعاتی 
موسسات عمومی، ارتقای شفافيت در زمينه های 
سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، 
تقنينی، امنيتی و دفاعی در کشور، شفاف کردن 
نظام ارتباطی در بخش عمومی، شــفاف کردن 
وضعيت های تعارض منافع شخصی و عمومی، 
ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئوالن و کارمندان، 

ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ازجمله 
با قاعده مندکردن افشای فساد، تضمين استفاده 
از اطالعات چندجانبه در فرآیند تصميم گيری 
در مراجع عمومی، مشارکت مستقيم شهروندان، 
موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در 
فرآیند تصميم گيری اداری و بهينه سازی فرآیند 

تصميم گيری در مراجع عمومی.
شفافيت سازمانی، شفافيت اطالعاتی، شفافيت 
تماس ها و ســفارش های خــارج از روال اداری، 
شفافيت مســافرت های خارجی، گزارشگری 
فســاد، الزامات شــفافيت در حوزه های خاص، 
شفافيت سياسی، شفافيت اقتصادی، شفافيت 
فرهنگی، شــفافيت اجتماعی، شفافيت اداری، 
شــفافيت قضائی و انتظامی، شفافيت تقنينی، 
شفافيت امنيتی- اطالعاتی و... ازجمله مهمترین 
عناوین مورد بحــث در متن پيش نویش الیحه 

شفافيت است.
این الیحه به دستور ریاست جمهوری توسط 
مرکز بررسی های اســتراتژیک تهيه شده و به 
معاونت حقوقی ریاســت جمهوری تحویل داده 
شده و سرانجام دیروز در هيأت وزیران به تصویب 

رسيده است.

الیحه شفافيت تصویب شد تا به مجلس برود

مردمحقدارندبدانندبیتالمالصرفچهاموریمیشود

رهبر معظم انقالب اســالمی سه شــنبه شــب در دیدار با 
کارگزاران نظام، مذاکره با دولت کنونی آمریکا را سّم مضاعف 
خواندند و یادآور شدند که جنگی نخواهد شد، بلکه برخورد، 
برخورد اراده هاســت. ایشان در هشــتمين روز از ماه مبارک 
رمضان در حســينيه  امام خمينی)ره( گفتنــد: »ترس از این 
هيبت ظاهری ]آمریکا[ غلط اســت؛ ابرقدرت ها کارشــان را 
همين جوری پيش می برند؛ با هياهو. آن قــدرت واقعی آنها 
به قدر آن هياهویی که می کنند نيســت؛ خيلی کمتر است؛ 
منتها تشر می زنند، هياهو می کنند، تهدید می کنند، این و آن 
را می ترسانند. هيچ کس نباید ]بترسد[؛ نه از آنها باید ترسيد، 

نه از ثروت این قارون های خليج فــارس؛ این قارون هایی هم 
که اطراف ما هستند، هيچ غلطی نمی توانند بکنند. ميلياردها 
تا حاال خرج کرده اند عليه ما در بخش های مختلف، به جایی 
هم نرسيده اند یعنی واقعا دست شان به جایی بند نشده است.« 
ایشان در بخش دیگری از بيانات خود تأکيد کردند: »اقتصاد را 
به این وابسته نکنيم که ببينيم آیا آمریکا آن معافّيت ها را تمدید 
خواهد کرد یا نخواهد کرد؛ اصال هيچ؛ از اّول یکی از مشکالت 
کار ما همين اســت؛ در این چند ســاله مکّرر این اتّفاق افتاد. 
خود ما که مسئوالن حکومتی هستيم، خيلی از فعاليت های 
خودمان را به این موکــول کرده ایم که ببينيم آن طرف که در 

اختيار ما نيست، چه تصميمی خواهد گرفت؛ خب وقتی ما این 
کار را می کنيم، فالن تاجر، فالن سرمایه گذار، فالن کارآفرین 
هم همين  جور مالحظه خواهد کــرد؛ خيلی از کارهای مهم و 
اقدامات الزم عمرانی همين طور معّطل مانده که ببينيم دیگران 
چه تصميمی می گيرند؛ نه، اقتصاد را نباید شرطی کرد نسبت 
به کارهای دیگران.« مقام معظم رهبری همچنين ضمن اشاره 
به تناقض گویی های دولتمردان آمریکایی گفتند: »اصل مذاکره 
غلط اســت... ]مذاکره با[ آدم هایی که زیر حرف شان می زنند، 
ـ نه یک  تعّهدشان را به هم می زنند، پابند به هيچ چيز نيستندـ 
چيز اخالقی، نه یک چيز قانونی، نه یک عرف بين المللی؛ به هيچ 
چيزی پابند نيستندــ بنابراین مسخره است... گزینه  قطعی 
ملّت ایران مقاومت در مقابل آمریکا است و در این رویارویی، در 
این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشينی و بحث مقاومت 
هم بحث برخورد نظامی نيست؛ این که حاال بعضی هم مسأله  
جنــگ را در روزنامه و در فضای مجــازی و مانند اینها مطرح 
می کنند، حرف بيخودی است. جنگی بنا نيست انجام بگيرد 
و به توفيق الهی انجام هم نخواهد گرفت. نه ما دنبال جنگيم، 
آنها هم به صرفه شان نيست که دنبال جنگ باشند و می دانند 
که به صرفه شان نيست. ما هم که خب اهل ابتدا به کارِ نظامی 
ـ هيچ وقت نبودیم، االن هم نيستيم ــ این برخورد،  نيستيمـ 
برخورد اراده ها اســت؛ این رویارویی، رویارویی اراده ها است و 
اراده  ما از آنها قوی تر است. ما عالوه  بر اراده  قوی، توّکل به خدا 

را هم داریم.«
پيش از بيانات مقام معظم رهبری، رئيس جمهوری با اشاره 
به دشــواری های  ســال 97، افتتاح طرح های بزرگ در  سال 
گذشته را یادآوری و بر کاهش فشار معيشت مردم تأکيد کرد. 
رئيس جمهوری با تأکيد بر نياز به وحدت و اتحاد در کشــور 
گفت:   »کاری که ملت و مســئوالن در ماجرای ســيل انجام 
دادند بی نظير بود و به وحدتی شبيه آن چه که در ماجرای سيل 
شاهد بودیم، نياز داریم؛ چرا که آن اتحاد توانست یک تهدید 
را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند.« روحانی با اشاره به این که 
می توانيم به جای درآمد نفتی درآمــد غيرنفتی را جایگزین 
کنيم، گفت:   »آمریکایی ها با محاســبات اشتباه و غلط فکر 
می کردند ظرف چند ماه می توانند ملت بزرگ ایران را به زانو 
درآورند و تاریخ هایی را برای این موضوع تعيين کردند اما ملت 
ایران با استقامت، ایستادگی و مقاومت روزها و ساعات زرینی را 

در تاریخ جمهوری اسالمی ایران خلق کرد.«

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات که در تمام مدت 
مســئوليتش در مورد وضع فضای مجازی تحت فشــار بوده 
اســت بارها  تاکيد کرده که راه مواجهه با این فضا نه بســتن 
و فيلتر کردن بلکه مدیریت کردن اســت. او دیروز خبری داد 
که نشان از تالش برای  مدیریت کردن فضای مجازی داشت، 
مخصوصا مدیریت شایعاتی که در بسترهای مختلف این فضا 
ساخته و منتشر می شود. آذری  جهرمی دیروز گفت: »ترویج 
شــایعه و اخبار دروغ یکی از آفت های نظام انتقال ســينه به 
سينه و فضای مجازی است. در دین ما نيز  علما برای تشخيص 
سره یا ناســره بودن روایات از مجموعه علوم مانند علم رجال، 
علم انساب و علم کالم اســتفاده می کردند؛ با  استفاده از این 
روش فرد موثق و غيرموثق شناســایی می شود که مجموعه 
این بســتر در دنيای امروز را سواد رســانه ای گویند .  « او  ادامه 
داد: »در پژوهشــگاه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای کمک به سواد رســانه ای، ســامانه ای درحال طراحی 
است  که این ســامانه بتواند صحت و راستی اخبار را ارزیابی و 
مشخص کند آیا منبع این خبر موثق است؟ باید ابزارهایی در 

اختيار مردم  قرار گيرد که قدرت آنها برای سنجش و ارزیابی 
اخبار افزایش یابد. برای تحقــق این مهم باید مجموعه هایی 
 شــکل گيرد که اخبار را  بررســی و صحت آنهــا را به مردم

 گزارش دهند .  « 
وزیر ارتباطات با اشاره به راهکار الزم برای مقابله با شایعه های 
مربوط به عملکرد نظام، حاکميت و دولــت در عرصه کاری 
 گفت:»بهترین شيوه این است که ما فعاالنه برخورد کنيم. یعنی 
اگر قرار اســت اتفاقی رخ دهد نگذاریم دیگران ابتدا مسائل را 
بازگو  کنند؛ بلکه خودمان با صداقت و درستی مطالب را با مردم 
در ميان بگذاریم .  « او ادامه داد:   »اگرچه کم فروشــی اینترنت 
توسط  برخی اپراتورها اتفاق ناگواری است، اما ما بدون لکنت 
زبان این موضــوع را با مردم در ميان گذاشــتيم. این موضوع 
می توانست  شایعه های بســياری ایجاد کند. در برخی موارد 

سکوت های بيجا باعث دامن زدن به شایعات می شود .  « 
اميرحســين کالمی، اســتاد دانشــگاه و پژوهشگر حوزه 
رســانه های نوین در مورد نحوه عملکرد ســامانه ای که وزیر 
ارتباطات دربــاره  اش خبــر داده به »شــهروند« می گوید: 

»بعضی ها فکــر می کنند منظــور آقای وزیر این اســت که 
ســامانه ای برای پاالیــش اخبار قبــل از  انتشــار آنها ایجاد 
خواهد شــد، اما این کار درحال حاضر در تمام شــبکه های 
اجتماعــی غيرممکن اســت. احتماال منظور ایشــان یک 
 سایت یا ســامانه خبری دیگری است که قرار است خبرهایی 
 که در شــبکه های مجازی داغ می شــوند رصد کند و بعد از 
راستی  آزمایی وضع نزدیک بودن هر کدام به حقيقت را نشان 

دهد.« 
او ادامه می دهــد: »اول باید دید که عملکرد این ســامانه 
چطور خواهد بود، اما به نظر من وقتی در کشوری رسانه ای با 
دربرگيری و  امکانات صداوسيما وجود دارد، چرا باید دست به 
راه اندازی چنين سامانه هایی زد؟ جواب این است که صداوسيما 
متاسفانه با  عملکردی که از خودش نشان داده نتوانسته اعتماد 
عمومی را جلب کند و تکذیب یا تایيدش تأثير چندانی ندارد. 
بنابراین باید گفت که  ســامانه ای که آقای وزیــر از آن حرف 
می زنند، از نظر تکنيکی هر روشــی که داشــته باشد، برای 

اثربخشی آن چه باید تأمين کند  اعتماد مردم است.« 
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